
مل يذنب أن بدون ولو بالعبادة القائم فيشمل طاعته إلى   ائب ويش الت
إلى أناب إنه يقال وجل عز لله يتعبد يصلي قام إذا الرجل فإن الذنب من
اا الله إلى أناب إنه يقال وأعاد استغفر ثم أذنب إذا ويقال الله فالنابة أيض
إلببى النابببة وتشمل التوبة بمعنى فتكون فعله ذنب من النابة تشمل هنا

مم قوله وفي وأعم أشمل فتكون بطاعته القيام الله لل لف لأ مو ا ((  لر لل ى لي لم ا إإ
لن مي مم لب إه إدي مي اختلببف الببذي العراض فيه عليه أنبه أن نسيت أمر ) وهو) لأ
كببانت إذا الجملببة إعببراب فببي اختلفوا النحويين أن وهو النحو علماء فيه

أعنببي الهمببزة : " إن فقيل عطف حرف وبعدها استفهام بهمزة مصدرة
: " وقيل السياق" وقيل بحسب مقدر شيء على داخلة الستفهام همزة

العطببف حببرف وأن تقدير بدون الموجودة الجملة على داخلة الهمزة إن
الصبدارة لهبا لن عليبه قبدمت لكنها الهمزة على يتقدم أن حقه من كان
مم قببوله في التقدير يكون الول الوجه هذا لل لف لأ مو ا ((  لر لليي ى لييي لن لميي ا إإ مييي لب

مم إه إدي مي لم ا لأ مم لو هه لف مل علببى وأمببا ذلببك أشبببه ومببا أعرضببوا أو  أغفلوا)) لخ
ل التقدير هذا إلى حاجة فل الثاني ول ب والبواو للسبتفهام الهمبزة إن نق
الثبباني ؟ أحسببن أيهما الصدارة لها لن الهمزة عن وتأخرت عطف حرف

أولببى نفسببها الجملة هذه على داخلة الهمزة إن نقول كوننا يعني أحسن
مببن ليببس أنببه بمعنببى المحذوف تقدير يعوذك قد الول القول لن وذلك
علببى معطوفببة هببذه الجملة أن على فبناء هذا أما المحذوف تقدر ....أن

. فيها تتعب فل تقدير إلى تحتاج ل سبق من
مد وجل عز الله قال ثم  لق لل لو لن ا ((  مي لت لد آ هو ننيي ا لد ا لل إم مضيي حببرف ) الببواو) لف

. نعم للقسم موطئة واللم للستئناف تكون أن ويجوز عطف
: ...... الطالب
.... ل ، ل ، : كيف الشيخ
فببي يببأتي التأكيببد هببذا ومثببل للتحقيببق وقببد للقسببم موطئببة اللم طيب

اا القرآن المقببدر القسم مؤكدات بثل ث مؤكدة الجملة إن فيه ويقال كثير
ال منببا داود آتينا لقد والله الجملة هذه فتقدير وقد واللم طيببب نعببم فضبب

(( و الشمس تعببالى اللببه قببال يجببوز نعببم ؟ اللم تحببذف أن يجوز هل
إذ ا * و اللييل جلهي ا إذ ا * و النهي ار تلهي ا إذ ا * و القمير وضح اه ا
ميين أفلييح (( قييد قببال أن ) إلببى* ) بن اهيي ا إذ ا * و السم اء يغش اه ا

غيببر ) فببي) زك اه ا (( من قوله في ويجوز القسم جواب ) هذا) زك اه ا
نعم ؟ وقد اللم تحذف أن يجوز وهل طيب أفلح لقد نعم نقول أن القرآن

* وش اهد  الموعود * و اليوم  البروج ذ ات (( و السم اء كقوله يجوز
جببواب ) هببذه) (( قتييل) فببب)  الخييدود أصييح اب * قتييل ومشهود

ال كان إذا القسم جواب فصار اللم ول قد فيه ليس القسم اا فع جاز ماضي
في من تحذف أن – بقد يقترن أن – وقد باللم يقترن : أن أوجه ثلثة فيه

طببال إذا إل الغببالب فببي قببد تحببذف ول اللم تحببذف ل لكببن ، وقببد اللم
زيببد قببام لقببد واللببه قلت إذا طيب تحذف ل فإنها يطل لم إذا أما القسم
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قببام قد والله الصل هو وهذا صحيح ؟ ل ول صحيح زيد قام لقد والله صح
اا هذا زيد اا هببذا زيببد قببام والله اللم حذفنا صحيح أيض حببذفنا صببحيح أيضبب
  أعلم والله وقد اللم منها

لل الكريمة الية فوائد من  لق ا لو لن ((  إذي نل هرو ا  ا لف مل لك مم لهيي هك لل هد ) إلببى) لنيي
مببن الخببر باليوم اليمان إلى دعا وسلم عليه الله صلى النبي : أن آخره

لذ ا((  قببوله مببن ؟ تؤخذ أين مم إإ هت مق زز نل هم قق هكيي نز لميي مم هم هكيي نن إفيي ي إإ قق لل مليي لخ
قد إدي  .)) لج
واسببتكبارهم واسببتعلئهم الكببافرين عتببو : بيان الكريمة الية فوائد ومن
وسببلم عليه الله صلى النبي به أخبر بما ساخرين التعبير بهذا عبروا حيث
: واستكبارهم علوهم وجه

ال  . النبأ بهذا : السخرية أو
. وسلم عليه الله صلى النبي : تحقير والثاني
مجنببون وإمببا كبباذب إما أمرين أحد من خاله تخلو ل بأنه : وصفه والثالث

. وعنادهم الكافرين هؤلء علو على تدل كلها أوجه ثلثة هذه
مببن وسلم عليه الله صلى للنبي حصل ما : بيان الكريمة الية فوائد ومن
اا لن صبببر وأنببه الذى بببه السببتخفاف فببي الحببد هببذا إلببى يصببل أمببر

اا نفسببه علببى يببؤثر أنببه لشببك بخبببره والستهانة اا تببأثير أن وأعتقببد بالغبب
يضببرب أن مببن عليببه أشببد كان اليذاء هذا بمثل أوذي إذا الدعوة صاحب
. ويحبس

الخلببق هببذا يعيد حيث وجل عز الله قدرة : بيان الكريمة الية فوائد ومن
مم((  قوله من ظاهر لنه تمزق كل يتمزق أن بعد هك هئ زب لن لذ ا هي مم إإ هت مق زز نل هم هك

قق نز لم ) .) هم
عليببه اللببه صببلى اللببه برسول كفروا الذين الكافرين : أن فوائدها ومن 

ل ا  الله عل ى (( أفترى ؟ تؤخذ أين من بالله يقرون كانوا وسلم ) .) كذب
يسببتقبحونها الكافرين إن حتى الله على الفتراء قبح : بيان فوائدها ومن

ل ا  الله عل ى (( أفترى لقوله ) .) كذب
اا الكريمة الية فوائد ومن الرسببل دعوة أعداء بل الرسل أعداء : أن أيض

جبباءوا ولما للرسل أو الرسل به جاءت لما والعيب والقدح السب يكلون
لرى((  لقولهم الرسل به لت مف لل ى لأ إه لع نل لب ا  ال إذ مم لك إه لأ ةة إب نن أن ) ومعلوم) إج

التشببويه بعبببارات يببأتون فهببم بمقبول ليس المجنون وكلم الكاذب كلم
رر هذا وهل الحق يقبل ل حتى والتقبيح رر نعببم ؟ هببذا وقتنا إلى جا إلببى جببا

علببى ولكببن القيامببة يوم إلى يزالون ل الرسل دعوة أعداء لن هذا وقتنا
الحق على لنهم الكلم هذا مثل عزمهم يثني وأل يصبروا أن الرسل أتباع
لك (( تعالى قال كما نعم نن لل ى إإ زق لع لح مل إن  ا إبي هم مل .]79)[النمل:)  ا

الحببق ببيببان تكفببل وجببل عببز اللببه أن : بيببان الكريمببة اليببة فوائببد ومن
تكونببوا ل جماعببة يببا هنا تعالوا ، لقوله واندحاره الباطل وإبطال وإظهاره
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مل (( لقوله ، هذه الجهة إلى تعالوا جهة في كلهم لن لبيي إذي نليي لن ل  ا هنييو إم مؤ هي
إة لر إخ إب إف ي إب ال لذ ا لع مل إل  ا نضل إد لو ال إعي لب مل  .))  ا

اا فوائدها ومن تؤخببذ بببه والهتداء الحق قبول عدم يوجب الكفر : أن أيض
إب إف ي((  قوله من لذ ا لع مل إل  ا نضييل إد لو ال إعييي لب مل ) للظرفيببة) (( فيي ي و))  ا

تعبالى اللبه قبال ولهببذا جبانب كببل مبن بهببم محيببط الضببلل أن ومعنباه
هب زلي لق هن لو مم ((  هه لت لد إئيي مف مم لأ هه لر لصي ا مب لأ لمي ا لو مم لك هنيو ا للي إم مؤ إه هي لل إبيي نو قة لأ نر لمي

مم هه هر لذ لن مم إفيي ي لو إه إن لييي ا مغ لن هط ههييو لم مع يببؤمن لببم فببإذا]110)[النعببام:) لي
إلببى فاسببتمع كببثيرة هببذا علببى والشواهد ضلل في بقي بالحق النسان

مل تعالى قوله وإلى الية هذه مثل لب هبو ا ((  نذ زق لك لح مل نم ا إب ا مم لل هه لء مم لج ا هه لف
قر إف ي مم قج لأ إري بببالحق كببذب من فكل ومختلف مضطرب يعني]5)[ق:) لم
ال إل يزداد ل فإنه ل فببإنه الظبباهرات البينببات اليببات جبباءته لببو حتى ضل

نم ا نعم بذلك ينتفع لأ لو لن ((  إذي نل مم إف ي  ا إه إب هلو ةض هق لر مم لم هه مت لد لز ا لسيي ا لف مج إر
لل ى مم إإ إه إس مج هتو ا إر لم ا مم لو هه لن لو هرو إف آيببات أنهببا مببع]125)[التوبببة:) لكيي ا

. واضحات بينات
قصببدي بعببدها الببذي والعتبببار النظببر : وجببوب الكريمة الية فوائد ومن

مم لل لف لأ مو ا ((  لر لل ى لي لن لم ا إإ مي مم لب إه إدي مي لميي ا لأ مم لو ههيي لف مل هببذه فوائببد ) مببن) لخ
والرض السببماء في اليات من حصل فيما والعتبار النظر : وجوب الية

مم لقوله لل لف لأ مو ا ((  لر لل ى لي لن لم ا إإ مي مم لب إه إدي مي لم ا لأ مم لو هه لف مل لن لخ إء إميي لم ا نسيي  ال
إض مر ل

ل . واجب ترك على إل يوبخ ول للتوبيخ الستفهام هذا ) لن) لو ا
؟ لمبن لكنهببا آيبات والرض السماوات في : أن الكريمة الية فوائد ومن
ونظببر رآهببا لببو حببتى ربه إلى إنابة يريد ل من وأما الله إلى المنيب للعبد
. ينتفع ل فإنه وفكر فيها
من((  لقوله لله المشيئة : إثبات الكريمة الية فوائد ومن مأ إإ لش مف لن إس مخ لن
هم إه لض إب مر ل

ل ) .)  ا
ة اليبة فوائد ومن اا الكريم ا : أن أيضب ن يحصبل م والبزلزل الخسبف م

اا للعباد عقوبة وجل عز الله بإذن فإنه والنوازل اا واعتبار : قببال لمببن خلف
كمببا إنذاره على ول وجل عز الله غضب على تدل ل طبيعية أمور هذه إن

مببن يببأتي ومببا عقوبببة بببالرض فالخسببف بببالله يببؤمن ل مببن رأي هببو
اا فهببي الفقية والكوار ث الصواعق من((  قببال ولهببذا عقوبببة أيضبب مأ إإ لش لن
مف إس مخ هم لن إه لض إب مر ل

ل مو  ا مط لأ إق مس مم هن إه مي لل لف ا لع لس لن إك إء إم لم ا نس ) .)  ال
الفبرار يمكنهبم ل بالعبباد محيط تعالى الله : أن الكريمة الية فوائد ومن
على تطل تكون ل نعم أي ؟ اسمك إيش أخي يا انتبه ، وقدره قضائه من

،أن طيببب دراستك على طللك خلي نعم عليه طللت جاء من كل الناس
مف((  لقببوله منببه للعباد مفر ل شيء بكل محيط تعالى الله إسي مخ هم لن إهي إب

لض مر ل
ل مو  ا مط لأ إق مس مم هن إه مي لل لف ا لع لس لن إك إء إم لم ا نس اليببة فوائد  ومن )    ) ال

له يتبين حتى له اليات بظهور العبد على يمن وجل عز الله : أن الكريمة
نن((  لقوله الحق لك إف ي إإ إل لة لذ لي زل لل هك قد إل مب قب لع إني على الله من  وإذا)) هم
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اا بذلك ازداد والتدبر آياته في بالنظر العبد اا وجل عز بالله إيمان مببا وإيمانبب
مببن معينببة صببفة علببى تببدل آيببة كببل فإن صفاته من اليات هذه تقتضيه
فببي وكببونه والرحمببة والعلم القدرة على يدل المطر فإنزال الله صفات

السببماوات فببي يقببع ممببا شببيء كببل الحكمببة علببى يببدل مناسببب وقت
. تناسبه تعالى الله صفات من صفة على يدل فإنه والرض

نظر لمن عظيمة آيات والرض السماء في : أن الكريمة الية فوائد ومن
كببثيرة مواضببع فببي القببرآن فببي وتعببالى سبببحانه اللببه أثبتببه وهذا وتدبر

إف ي لو إض ((  مر ل
ل ةت  ا لي ا لن آ إني إق همو مل إف ي ]20)[الذاريات:) إل لو إض ((  مر ل

ل  ا
ةع لط ةت إق لر ا إو لج ا لت ةت هم نن ا لج من لو قب إم لن ا مع ةع لأ مر لز ةل لو إخي لن ةن لو لو ا من هر إصيي مييي لغ لو

قن لو ا من لق ى إص مس قء هي لم ا قد إب إح هل لو ا زض لف هن له ا لو لض مع لل ى لب قض لع مع إل إف ي لب هك هل  ا
نن لك إف ي إإ إل قت لذ لييي ا قم لل مو لقيي لن إل هلييو إق مع هببذا فببي واليببات]4)[الرعببد:) لي

لببه تبببين بينهمببا ومببا الرض في وما السماء في ما تدبر من فكل المعنى
اا ويزيده إيمانه يقوي ما الله آيات من اا تعببالى اللببه فضل في طمع وخوفبب
. عقابه من

مد قوله في الن الجديد الدرس ونبدأ  لق لل لو لن ا ((  مي لت لد آ هو نن ا لد ا لل إم مضيي لييي ا لف
هل لب ا إب ي إج زو هه لأ لع لر لم مي نط تنصببب وهببي أعطينببا ) بمعنببى) (( آتين ا) ) لو ال

ليببس مفعببولين ينصببب فعببل وكببل والخبر المبتدأ أصلهما ليس مفعولين
سسى أعطى باب من يسمى وخبر مبتدأ أصلهما سك لن ا((  فهنا و مي لت لد آ هو نن ا لد ا إم
لل مض للو الول ) المفعول) (( د اود) ) لف ول الثبباني ) المفعببول) (( فض
اا مبتدأ هذا يكونا أن يمكن مببا ؟ ) يصببلح) فضل – (( د اود قلت لو وخبر
(( معنى ) بل) (( آتين ا عن معناها يختلف ولكنها أتينا ويقال طيب يصلح
مد تعالى الله قال ) جئنا) أتين ا لق لل لو مم ((  هه لن ا مئ قب إج لت ا إك هه إب لن ا مل نصيي لليي ى لف لع
قم مل لت ى تعالى وقال]52)[العراف:) إع لأ هر ((  مم إه لأ نل جاء أي]1)[النحل:)  ال
مد قال الله أمر لق لل لو لن ا ((  مي لت لد آ هو نن ا لد ا لل إم مض بنببي أنبيبباء أحببد هو ) داود) لف

مم ؟ قبلببه ول موسببى بعد وهو إسرائيل لل لأ لر ((  لليي ى لتيي إلل إإ لم مل من  ا إنيي ي إميي لب
لل إئي لر ا مس من إإ إد إم مع لسيي ى لب مذ همو هلو ا إإ ي ي لقيي ا إبيي لن هم إل ههيي مث لل لعيي مب لنيي ا  ا لكيي ا لل إل لم

مل إت لق ا إل إف ي هن إبي إه لس نل منهببم كان داود أن القصة وفي]246)[البقرة:)  ال
اا اللببه لعنببة اليهببود أنكببرت وقببد النبيبباء مبن نبببي وهو موسى بعد فهو إذ

اا كونهم عليهم اا كان فإنه ذلك في كذبوا وقد ملك بأنه ووصفوه نبي من نبي
بهببم باليمببان إل إيماننببا يتببم ول بهم نؤمن أن علينا يجب الذين الله أنبياء
اا وهو ورسله وكتبه وملئكته بالله اليمان نعلم كما اليمان أركان لن أيض

مد قال رسول فهو القرآن في ذكر نبي كل لن رسول لق لل لو لن ا ((  مي لت لد آ هو لد ا
نن ا لل إم مض القببدر ذلك عظم ليتبين الفضل قبل بالجهة ) فبدأ) (( من ا) ) لف
اا كبان عظيمبة جهة إلى نسب إذا الشيء لن فبي قبوله فبي كمبا عظيمب

ميين و ارحمنيي ي عنييدك ميين مغفييرة ل ي ( و اغفر الصحيح الحديث
لن ا((  عظمهببا ذلببك يتبببين حتى الله إلى  فأضافها) عندك مي لت لد آ هو ننيي ا لد ا إم
لل مض اا ) نبوة) لف التمثيببل ببباب مببن بببه الية المؤلف فسر الذي وهذا وكتاب
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اا والرسالة النبوة أعطاه الله لن (( تعببالى اللببه قال الكتاب وأعطاه أيض
لن ا مي لت لد لوآ هو لر ا لد ا هبو اا أعطبباه وهل]163)[النساء:) لز ؟ هببذا غيببر آخببر شببيئ

فضببل مببن أعطيه ما كل لتشمل منكرة جاءت فضل كلمة نكر ولهذا نعم
اا ذلك كان سواء اا أو ديني أحسن من والسلم الصلة عليه داود وكان دنيوي

اا الصوت اا صوت اا الجببال أمبر وجل عز الله إن حتى بالذكر وترنم إمبا أمبر
اا اا وإما كوني هل لي ا (( لها قال شرعي لب ا إب ي إج زو هه لأ لعيي رجببع بمعنببى ) أوب) لم

اا يببؤوب آب ومنببه اللببه إلببى رجبباع أي الواب ومنهببا رجببع بمعنببى أوببب
الذي الصوت تردد أن معناه والترجيع معه رجعي ) أي) معه (( أوب يفب

ال يقوله وهذا بقراءته تقرأ كلها حوله التي الجبال كأن سمعت قرأ إذا كمث
الببذي الصببدأ هببذا لن إنسببان لكل يحصل الذي الصدأ من نسمعه ما غير

لكببن طبببيعي أمببر هذا الجبال به أحاطت قد كانت إذا إنسان لكل يحصل
لحسببن وذلببك معببه تببردد الجبببال فكببانت ذلببك فوق داود أوتيه الذي هذا

وتعببالى سبببحانه اللببه ببأمر معببه ترجببع الجبببال إن حببتى ونغمبباته صبوته
اا بالنصببب يكون ) الطير) (( و الطير ؟ كيببف الجبببال محببل علببى عطفبب

وإنما نصب محل في الضم على مبني ؟ ل ول منادى ) هذه) جب ال (( ي ا
العلبم بمعنبى المقصبودة والنكبرة مقصود لنه نكرة وهو الضم على بني

سببواء التفبباتي يكبون عشان جماعة يا لنا تيجوا لو الضم على بنيت فلهذا
) لكببانت) جبيي ال (( ييي ا اللفببظ علببى عطفببت ) لببو) ((  الطييير طيببب

النصببب وهببو الجبببال محببل على عطفت لكنها الضم على مبنية مرفوعة
السماء جو في الطيور فكانت معه ترجع بأن الطير الله أمر وكذلك يعني
إذا وأنببت معببه وترجببع والسببلم الصلة عليه داود قراءة سماع عند تقف

ال وأن المر هذا تصورت الجميلببة والنغمات القراءة بذلك الزبور يقرأ رج
كببل ورهيببب عظيببم مشببهد أنه لشك والجبال تسبح فوق من الطيور ثم

وقببوله وجببل عببز اللببه بببأمر ؟ مببن بببأمر الرجببل هببذا بقببراءة يقرأ شيء
نن ا(( لل لأ لو هه   لد لل إدي لح مل نن ا(( كالعجين يده في فكان الحديد له  ألنا))  ا لل لأ هه   لليي

لد إدي لح مل اا جعلناه  أي))  ا المراد وهل أحدنا يد في كالعجين إنه حتى بيده لين
أن أو لببه وهيئت له سخرت الحديد تلين التي بالوسائل له ألنه المراد أن

وأن الول أنببه النبباس بعببض يرى ؟ معلوم سبب بغير الحديد له ألن الله
نن ا(( بقوله المراد لل لأ لو هه   لد لل إدي لح مل لببه تليببن التي السباب له يسرنا  أي))  ا
أن تريد أنك لو أرأيت الله نعمة من أنها لشك السباب تيسير لن الحديد
اا تعكف لو لكن ؟ ل ول ذلك في تتعب ضعيفة نار وعندك الحديد من سيخ

اا قوية نار عندك كان كمببا الحديببد هذا يلين قليلة دقائق خلل في كان جد
تيسببير لببداود الحديببد تلييببن مببن المببراد أن العلمبباء بعببض فيببرى تشبباء

ول العلبم أهبل بعبض ولكبن لينه بها يصعب التي السباب اللبه : " إن يق
لببه آيببة ذلك الله وجعل وجل عز الله بقدرة بل سبب بغير الحديد له ألن
رفعهببا وإذا حيببة صببارت الرض فببي نزلت إذا موسى عصا الله جعل كما

قبدير شبيء كبل على " فالله واحدة لحظة في واحد آن في عصا صارت
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اا الحديد جعل والذي اا يجعله أن على قادر صلب أقببرب هببذا أن وعنببدي لين
ال المعنى إلى نن ا(( قال الله : أن أو لل لأ لو هه   اا التليين  فجعل)) لل إليببه مضبباف

هببذا إن نقببول وكوننببا نعببم القببدرة بمجببرد الحديد هذا لين أن إلى إشارة
بهببذا قلنببا لببو ثببم اليببة ظبباهر خلف هببذا لببه يسرت لكنها عادية بأسباب

الحديببد إلنة أسباب له تيسر من كل لن ل ؟ له آية هذه تكون هل القول
كببالعجين بيببده صببار حببتى الحديببد لببه الله ألن طيب الحديد له الله ألن
اا يجعله أن على يدوره أن على يقدر اا يجعله أن على رقيق ما حسب غليظ
إن قال ولهذا  يريد لأ مل ((  لم مع قت  ا لغ ا إب كببون مببن الحكمببة هببي ) هببذه) لس ا
قببال اللببه سبببيل في للمجاهدين الدروع منه يعمل أن الحديد له ألن الله

إن لأ مل ((  لم مع قت  ا لغ ا إب أن " وقلنببا بقببوله اللببه رحمببه المؤلف ) أفادنا) لس ا
أي اعمببل أن وقلنببا والتقدير عاملها عرف ) مصدرية) (( أن " أن اعمل

يقببدر وأن ) تفسببيرية) (( أن تكببون أن ويحتمببل بالعمببل أي اعمببل بأن
سبببقها الببتي ) هببي) (( أن لن اعمل أن إليه ووأوحينا بأوحينا المحذوف

 اعمييل (( أنو المؤلببف تقدير من أقرب وهذا حروفه دون القول معنى
اصببنع ) بمعنببى) ((  اعمل طيببب سببابغات اعمل أن إليه ووأحينا ) أي)

عنببدكم بعببدها ) إيش) (( س ابغ ات الحديد من " أي : " منه قال ؟ منين
اا ؟ علببى لبسببها يجرهببا كوامببل ، منصوبة هي ما عندي أنا بالنصب دروع

صبباحبها يجرهببا " كوامببل بقببوله المؤلف ) فسرها) (( س ابغ ات الرض
اا بقوله " وأفادنا الرض على ) صببفة) (( سي ابغ ات بببأن " أفادنا " دروع

اا تقببديره المحببذوف وهببذا محذوف لموصوف الموصببوف وحببذف دروعبب
وفببي حبذفه يجبوز عقبل والنعت المنعوت من :" وما مالك ابن قال جائز

ومنببه التببام الظببافر الكامل هو شيء كل من السابق " طيب يقل النعت
لغ (( تعببالى قببوله لب مس لأ مم لو هكيي مي لل هه لع لميي لع لة إن لر إه لة لظيي ا لنيي إط لب ا )[لقمببان:) لو

فهببذه وإكمبباله إتمببامه أي الوضببوء إسببباغ ومنببه وأكملهببا أتمهببا أي]20
ينبباله أن مببن لبسها تمنه التي الكوامل الوافيات يعني السابغات الدروع

لنببه نظببر هببذا " ففي الرض على لبسها المؤلف" يجرها قول وأما أذى
هببذا إلببى بلغببت إذا ولنهببا الرض علببى يجرهببا أن إلببى حاجة هناك ليس

إلببى تصببل الببدروع أن والمعببروف والفببر الكر إلى تعيق فربما المستوى
اا النسببان لبببس وإذا حديببد لنها غايتها هذا فقط الركبة إلببى يصببل حديببد
ال سيكون فإنه الرض ) أي) (( س ابغ ات نقول أن فالواجب بالغلل مكب

إن طيببب بحسبببه شببيء كببل وكمال نقص فيها ليس كاملت لأ مل ((  لم مع  ا
قت لغ ا إب مر لس ا زد لق إد إف ي لو مر نس أي سببراج لصانعها قيل الدروع نسج ) أي)  ال

الببدرع نسببج ) معنبباه)  السييرد ف ي (( قدر حلقه تتناسب بحيث اجعله
ومعنى الحديد من الدرع ينسج الصوف ومن القطن من الثوب ينسج كما

اا النسببج أي السببرد هذا اجعل أي السرد في التقدير اا مقببدم مببن متناسببب
 .  التقديم

6



7


